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ABSTRAK

EFEK RADIASI GAMMA TERHADAP KANDUNGAN NUTRISI SAMPEL L1NGKUNGAN TELUR

ITIK. Telah dipelajari efek radiasi gamma terhadap kandungan nutrisi sampellingkungan telur itik dari
daerah Turi, Bantul Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efek radiasi gamma 0,7
kGy terhadap nutrisi telur ilik yang disimpan selama 21 hari. Beberapa sampel telur itik segar
dikelompakkan menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama dengan dosis 0 kGy (tanpo irradiasi) dan kelompak
kedua dengan dosis 0,7 kGy. Sampel dimasukkan ke dalam Beamport poda reaktor "Kartini ", kemudian
dilakukan irradiasi. Setelah dicapoi dosis yang diinginkan maka telur tersebut diangkat. Baik telur yang
diirradiasi maupun yang tidak diiradiasi, kemudian dilakukan penyimpanan selama 21 hari. Rancangan
yang digunakan dalam penelitian adalah Rancangan Acak Blok Lengkap (RABL) dengan pola faktorial dan
ulangan sebagai blok. Faktor pertama: Dosis irradiasi (D) : DI = 0 kGy (tanpo Irradiasi) dan D) = 0,7 kGy
. Faktor kedua: waktu penyimpanan (P): PI = 0 hari dan P2 = 21 hari. Analisis yang dilakukan adalah
kandungan air, protein total, protein terlarut, lemak dan abu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
irradiasi gamma tidak berpengaruh nyata terhadap kandungan air, protein total, protein terlarut, abu dan
lemak baik poda putih maupun kuning telur ilik poda hari ke 0 (P > 0,05). Irradiasi dengan dosis 0,7 kGy
serta penyimponan selama 21 hari berpengaruh nyata terhadap kandungan air, protein total, protein
terlarut baik pada putih maupun kuning telur itik (P < 0,05), tidak berpengaruh nyata terhadap kandungan
abu (P > 0,05), dikarenakan proses irradiasi tidak mempengaruhi ketersediaan mineral dalam kuning telur
serta tidak berpengaruh nyata terhadap kandungan lemak (P > 0,05), dikarenakan pada putih telur terdapat
senyawa yang dapat membunuh bakteri yang disebut lysozyme, selain itu alkalinitas putih telur juga tinggi
sehingga tidak menguntungkan bagi pertumbuhan bakteri, sehingga selama penyimponan tidak terjadi
Iipolisis putih te/ur oleh enzim lipase yang dihasilkan oleh mikroba. Irradiasi dengan dosis 0,7 kGy serta
penyimponan selama 21 hari menyebabkan kenaikan kadar air sebesar 1,02 % wb, penurunan kadar protein
total sebesar 0,99 % db serta penurunan protein terlarut sebesar 0.14 % db pada putih telur bila
dibandingkan dengan penyimpanan selama 0 hari, sedangkan untuk kuning telur menyebabkan penurunan
kadar air sebesar 0,55 % wb, kenaikan kadar protein total sebesar 0,09 % db serta penurunan protein
terlarut sebesar 0,31 % db. Didasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa irradiasi dapat
mempertahankan kesegaran telur karena difusi air dari putih telur ke kuning telur akan berlangsung lebih
lambat, dapat memperpanjang masa simpan dan dapot menghambat pertumbuhan mikroba yang
mendekomposisi dan menghidrolisis protein.

Kata kUllci: Telur itik, radiasi gamma, kandungan nutrisi dan bakteri lysozyme

ABSTRACT

EFFECT OF GAMMA RADIATION TO THE CONTENT OF NUTRITION DUCK EGG
ENVIRONMENT SAMPLE .. The effect of gamma radiation dose of 0,7 kGy to the content of nutrition
duck egg environment sample of Turi area, Bantul Yogyakarta has been studied. This research is conducted
to determine the effect of gamma radiation 0,7 kGy to the nutrition duck egg which stored during 21 days.
The grouped of some fresh duck egg sample to become 2 group. First group with 0 kGy (non irradiation)
and the second group with 0,7 kGy dose. The irradiation sample was conducted at "Kartini" reactor
Beamport. After the desired dose reached, the duck egg was lifted. Both irradiated and non irradiated &!ck
egg then stored during 21 days. The research design used is Complete Block Random Device (RABL) with
pattern factorial and restating as block. First factor: Dose of Irradiation (D) : DI = 0 kGy (non irradiation)
and D) = 0,7 kGy. Second factors: stored time (P): PI = 0 and day ofP) = 2/ days. The analysis of
water content, total protein, dissolve protein, ash and fat. was carried out. The research result shows that
the gamma irradiation have no significant effect to the water content, total protein, dissolve protein, ash and
fat both in white and also duck egg yolk for day of 0 ( P> 0,05). For storage during 2/ days, gamma
radiation have significant effect to the water content, total protein, dissolve protein both in white and also
duck egg yolk (P < 0,05), have no effect to ash content ( P > 0,05), because the irradiation process do not
influence the availibility of mineral in egg yolk and also have no significant effect to fat content (P> 0,05),
because at the protein have compound which able to kill bacterium, so-called with lysozyme, besides high
protein alkalinity which do not advantage growth of bacterium, so that during storage do not happened
protein lipolysis by enzyme of lipase yielded by microbe. The effect of gamma radiation to the duck egg
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which stored during 21 days shows that the water content at white duck egg rising to 1,02 % wb, the protein
total decreasing to 0,99 % db, the dissolve protein decreasing to 0,14 % db, whereas for duck egg yolk
decreasing to 0,55 % wb, the protein total rising to 0,09 % db, the dissolve protein decreasing to 0,31 %
db. All data as mentioned above, its compared with store during 0 day. Based on those data indicate that
irradiation can maintain freshness of duck egg cause that diffusion from protein to egg yolk will take place
slowerly, can lengthen age duck egg during storage and delay the growth of microbe which decompase and
hydrolyze of the protein.

Keywords: Duck egg, gamma radiation, nutrition and bacterium of lysozyme.

PENDAHULUAN

Telur itik merupakan salah satu jenis telur yangdigemari oleh masyarakat sebagai variasi lauk
pauk. Telur itik menjadi pilihan karena mengandung
protein tinggi dan harganya relatif murah dibanding
daging dan susu. Telur itik mem-punyai kandungan
air 69,7 %, protein 13,7 %, lemak 14,4 %,
karbohidrat 1,2 % dan senyawa anorganik I %.
Kulit telur terdiri dari tiga lapisan, paling luar
adalah kutikula yang sangat tipis, lapisan tengah

atau lapisan spongiosa yang tebalnya se~itar 80%
dari tebal kulit telur dan lapisan dalam atau lapisan
mamilaria. Pada kulit telur terdapat lubang renik
atau po~i-pori. Saluran tersebut berbentuk corong
yang tegak lurus pada permukaan kulit telur,
sehingga merupakan peng-hubung lapisan kutikula
dengan membran luar. Oi antara kulit telur dan

putih telur (albumin) terdapat dua lapisan membran
yang tesusun oleh serat-serat protein. Kedua
membran terse but adalah membran luar dan

membran dalam, membran luar dan mem-bran

dalam mempunyai lubang-Iubang renik, oleh karena
itu gas dan cairan dapat melalui membran tersebut.
Jumlah lubang renik pada membran dalam lebih
ban yak dari pada membran luar (I).

Masalah yang. sering timbul dalam
pemanf<latan telur itik adalah mudah mengalami

kerusakan selama penyimpanan. Telur itik segar
mempunyai masa simpan yang pendek. Menurut
HADlWIYONO(2), telur yang disimpan selama 5-7
hari sudah tidak baik kesegarannya. Kerusakan telur
itik ditandai dengan isi yang kocak dan apabila
dipecah isinya sudah tidak dapat dipisah-pisahkan
lagi serta bau yang tidak enak. Penyebab utama
kerusakan telur selama penyimpanan adalah
keluarnya air dan CO2 dari dalam telur serta
masuknya bakteri perusak dari luar melalui pori-pori
kulit telur(J).

Badan kesehatan dunia (WHO) menyatakan
bahwa irradiasi merupakan salah satu alternatif
untuk menanggulangi kehilangan produk secara dini
dan mencegah timbulnya penyakit. Proses irradiasi
bahan pangan juga merupakan metode yang sangat

efektif dalam pengendalian masalah yang

berhubungan dengan keamanan dan nutrisi produk
bahan pangan, misalnya menghindari kehilangan
nutrisi produk yang besar, penyusutan volume,
penyakit dan pencemaran (4).

Salah satu teknik pengawetan bahan pangan
yaitu dilakukan irradiasi. Irradiasi bertujuan untuk
mengurangi kerusakan dan pembusukan pada
makanan. lrradiasi dapat menginaktivasi organisme
perusak pangan termasuk bakteri, jamur dan khamir.
Selain itu, juga efektif untuk memperpanjang masa
simpan (5).

Berdasarkan hasil penelitian
PUR W ANINGTY AS (6), penggunaan irradiasi sinar
gamma dengan dosis 0,05 kGy, 0,7 kGy, I kGy
pada telur itik, diketahui bahwa irradiasi sinar

gamma mampu menghambat mikrobia pembusuk
dan memperpanjang masa simpan telur itik segar.

Oosis yang efektif untuk menghambat proses
pembusukan telur itik adalah 0,7 kGy, yaitu setelah
penyimpanan 21 hari, jumlah mikrobia pada putih
telur 8,30 x 10 5 dan kuning telur 7,57 x 10 5,

kandungan air pada putih telur 89,73%, kandungan
air kuning telur 49,44%, pH putih telur 8,67 dan pH
kuning telur 6,47. Berdasarkan hasil penelitian
tersebut, pengaruh irradiasi sinar gamma dengan
dosis 0,7 kGy terhadap kandungan nutrisi telur itik
belum diketahui. Oleh karena itu perlu dilakukan
penelitian lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh
radiasi sinar gamma terhadap kandungan nutrisi
telur itik pada dosis irradiasi 0,7 kGy selama
penyimpanan.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui
perubahan kandungan nutrisi sebagai akibat iradiasi
sinar gamma dengan dosis 0,7 kGy serta lama
penyimpanan 21 hari.

BAHAN DAN METODA

Bahan yang digunakan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah telur itik Turi Bantul, Yogyakarta dengan
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berat 77,5 gram dengan umur 1 hari setelah
peneluran pada periode Agustus 2004. Bahan yang
digunakan untuk analisis antara lain HCI (pa),
H2S04 (pa), H2B03 (pa), NaOH (pa), Na2S203 (pa),
Petroleum Eter (pa), katalisator K2S202, HgO (pa),
reagen Lowry A dan Lowry B dan aquades.

Alat yang digunakan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini
adalah fasilitas radiasi yang terdapat pada Reaktor
Kartini terdiri dari elemen-elemen sebagai berikut :
Rak putar Lazy Suzan (LS) dan fasilitas imadiasi di
luar teras reaktor, penangas air, botol timbang, oven,
neraca sartorius, soxhlet, labu kjeldahl, unit
destilasi, mixer (philips), pH meter (Metafisi 628),
spektrometer (Shimadzu) dan Lloyd.

Metoda penelitian

Telur yang digunakan adalah telur segar hasil
pemilihan dari petemak desa Turi, Bantul
Yogyakarta secara acak. Bentuk serta berat telur
yang dipilih seragam (77,5 gram) dengan umur I
hari setelah peneluran. Telur kemudian dicuci bersih
dengan menggunakan kain hangat dan diberi label.
Beberapa telur itik segar dikelompokkan menjadi 2
kelompok. Kelompok pertama dengan dosis 0 kGy
(tanpa irradiasi) dan kelompok kedua dengan dosis
0,7 kGy. Sampel dimasukkan ke dalam Beamport
pada reaktor "Kartini" yang kemudian dilakukan
irradiasi. Setelah dicapai dosis yang diinginkan
maka telur tersebut diangkat. Telur yang diirradiasi
kemudian disimpan selama 21 hari. Rancangan
yang digunakan dalam penelitian adalah Rancangan
Acak Blok Lengkap (RABL) dengan pola faktorial
dan ulangan sebagai blok. Faktor pertama : Dosis
irradiasi (D) : DI = 0 kGy (Tanpa Irradiasi) dan D2=
0,7 kGy. Faktor kedua: waktu penyimpanan (P) :
PI = 0 hari dan P2= 21 hari

Analisis sampel telur

Analisis terhadap kandungan air, protein
total, protein terlarut, lemak serta abu dan ini
dilakukan pada saat sebelum dilakukan
penyimpanan maupun sesudah penyimpanan selama
21 hari setelah proses iradiasi 0,7 kGy. Analisis
kadar air dilakukan dengan metoda pemanasan,
protein total dengan metoda mikro Kjeldahl,
protein terlarut dengan metode Lowry. Lemak dan
abu analisisnya juga dilakukan dengan mengacu
metoda baku AOAC. Data yang diperoleh
kemudian dianalisis menggunakan analisis varian
(Anova). Apabila ada beda nyata antar perlakuan
dilanjutkan dengan uji DMRT (Duncan's Multiple
Range Test) pada a 5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada industri irradiasi makanan, Jems
irradiasi yang digunakan adalah irradiasi ionisasi.
Dinamakan ionisasi karena dihasilkan dari
perubahan atom atau molekul menjadi ion karena
penghilangan elektron yang dimilikinya. Irradiasi
ionisasi dapat menghasilkan energi yang besar
seperti halnya elektron atau energi proton, sinar X
atau sinar gamma. Walaupun banyak dijumpai
energi ionisasi akan tetapi tidak semuanya dapat
dimanfaatkan pada industri makanan, karena
kemampuan penetrasinya yang terbatas, sebagai
contoh sinar alpha dapat mengakibatkan bahan yang
diirradiasi menjadi bersifat radioaktif. Kerja sarna
antar badan dunia seperti FAO, IAEA dan WHO
memberikan batasan macam energi ionisasi yang
boleh digunakan sebagai sumber irradiasi adalah (7) :

a. Sinar gamma dari radionuklida Co-60 dan Cs
137

b. Sinar X dihasilkan dari mesin pada dosis rendah
maksimal5 MeV

c. Elektron dihasilkan dari mesin pada do.:;isrendah
maksimallO MeV

Sinar gamma, sinar X atau elektron cepat
mempunyai daya tembus besar dan tidak
menimbulkan perubahan suhu yang berarti pada
bahan yang diirradiasi sehingga sinar gamma dan
sinar X dapat digunakan untuk proses irradiasi.
Proses irradiasi dengan menggunakan sinar gamma
dan sinar X dapat digunakan untuk mengawetkan
bahan yang telah dikemas dalam kemasan akhir
ataupun telah dibekukan, sehingga pemakaiannya
sangat praktis. Disamping itu kesegaran bahan
pangan tidak berubah, tidak menimbulkan residu zat
kimia pada makanan atau polusi pada lingkungan
dan dapat menggunakan bahan pengemas yang
relatif murah (8).

Akhir-akhir ini telah banyak diperkenalkan
penggunaan radiasi pengion untuk memperpanjang
daya simpan bahan pangan. Penelitian dan
pengembangan terus dilakukan oleh para ahli
berkaitan dengan penggunaan radiasi pada bahan
pangan untuk meyakinkan konsumen tentang
keamanan penggunaan radiasi pada makanan. Dari
hasil penelitian tersebut para ahli menyimpulkan
bahwa radiasi pengion atau gelombang elektro
magnetik efektif membunuh mikroorganisme, jamur
dan hama pada bahan pangan. Pernyataan ini
dikemukakan oleh para ahli pangan yang tergabung
dari FAO, IAEA dan WHO pada tahun 1980.
Penyinaran pada komoditi bahan pangan sampai
batas dosis 10 kGy tidak menunjukkan adanya
bahaya yang meracuni serta tidak terdapat masalah
pada nutrisi dan hal-hal mikrobiologis (9).
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EFEK RAD/AS/ GAMMA DAN WAKTU
PENY/MPANAN TERHADAP KANDUNG
AN NUTR/S/ TELUR /T/K

A. Efek Radiasi Gamma dan Waktu

Penyimpanan Terhadap Kandungan Air di
dalam Putih maupun Kuning Telur Itik

Kurva hubungan antara dosis irradiasi dan
waktu penyimpanan terhadap kandungan air pada
putih dan kuning telur itik disajikan pada Gambar 1.
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Dosis Irradiasi (kGy)

a.

5~ cI -------·----l
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b

Gambar 1. Kurva hubungan antara dosis irradia
si dan waktu penyimpanan terha dap
kandungan air pada a). putih
maupun b). kuning telur itik

Data pada Gambar 1 a. menunjukkan bahwa
kandungan air pada putih telur itik segar sebesar
88,14% (wb), sedangkan menurut ANONIM (10),

kandungan air pada putih telur itik sebesar 88%
(wb). NARUKI dan KANONI (II) menyatakan
bahwa, air di dalam telur mempunyai peranan
biologis yang penting karena di dalam air terlarut
beberapa substansi seperti garam, protein,
karbohidrat dan lain-lain. Kemampuan air sebagai
pelarut senyawa-senyawa tersebut sangat
berpengaruh bagi terjadinya reaksi kimia dalam
telur. Disamping itu, juga menunjukkan bahwa

irradiasi sampai 0,7 kGy tidak berpengaruh nyata

terhadap kandungan air pada putih telur itik segar
(h!iri ke 0) (P > 0,05). Menurut
PUR W ANINGTY AS (6), bahwa dosis irradiasi tidak

mempengaruhi kandungan air di dalam kuning telur
itik seeara nyata karena irradiasi hanya sedikit sekali
menaikkan suhu bahan pangan.

Data pada Gambar 1 a juga menunjukkan
bahwa waktu penyimpanan berpengaruh nyata
terhadap kandungan air pada putih telur itik (P <
0,05). Semakin lama disimpan kandungan air pada
putih telur itik mengalami penurunan. Menurut
HARIMURTI (12), selama penyimpanan telur,
kandungan CO2 dan air akan berkurang akibatnya
semakin lama telur disimpan semakin Tingan
bobotnya, ruang udara semakin besar dan telur
semakin eneer Penurunan kandungan air pada

putih telur selama penyimpanan juga dapat
disebabkan oleh terjadinya difusi air dari putih telur
ke kuning telur.

Menurut ROMANOFF, A.L dan ROMANOFF, AJ

(I), kandungan air kuning telur selama penyimpanan
akan naik karena terjadi difusi air dari putih telur ke
kuning telur. Dengan demikian kandungan air/pada
putih telur akan berkurang selama penyimpanan.

Gambar hubungan antara dosis irradiasi dan
waktu penyimpanan terhadap kandungan air kuning
telur itik disajikan pada Gambar 1 b. Berdasarkan
data pada gambar tersebut diketahui bahwa
kandungan air kuning telur itik segar sebesar

48,38% (wb). Menurut ANONIM (10), kandungan
air kuning telur itik sebesar 47% (wb). Irradiasi
sampai dosis 0,7 kGy tidak berpengaruh nyata
terhadap kandungan air kuning telur itik segar (haTi
ke 0) (P > 0,05). Menurut PUR W ANINGTY AS (6),

bahwa dosis irradiasi tidak mempengaruhi
kandungan air kuning telur itik seeara nyata karena
irradiasi hanya sedikit sekali menaikkan suhu bahan
pangan.

Data pada Gambar 1 b. juga memperlihatkan

bahwa waktu penyimpanan berpengiuuh nyata
terhadap kandungan air kuning telur itik selama
penyimpanan (P < 0,05). Semakin lama disimpan,
kandungan air kuning telur itik mengalami
kenaikan. Menurut ROMANOFF, A.L dan

ROMANOFF (I), kandungan air kuning telur selama
penyimpanan akan naik karena terjadi difll<;i air dari
putih telur ke kuning telur. Menurut NARUKI dan
KANONI (II), perpindahan (difusi) air daTi putih
telur ke kuning telur terjadi karena perbedaan
tekanan osmosa. Dalam hal ini tekanan osmosa

kuning telur lebih tinggi daripada putih tetur.
Keeepatan difusi air ke kuning telur ini dipengaruhi
oleh suhu. Semakin tinggi suhu penyimpanan,
kenaikan kandungan air kuning tetur semakin besar.
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(b)
Gambar 2. Kurva hubungan antara dosis irradiasi

dan waktu penyimpanan terhadap
kandungan protein total pada a). putih
maupun b). kuning telur itik

mikroorganisme. Sebagian protein dalam putih telur
aktif dalam perlawanan terhadap bakteri misalnya
protein lysozyme. Lysozyme dapat melarutkan (lysis)
sel bakteri. Albumin dapat menghambat dan bahkan
mematikan banyak jenis mikroorganisme yang tidak
terjadi pada kuning telur atau campuran kuning telur
dan putih telur. Lyzozyme. conalbumin dan pH
alkalis merupakan faktor penting dalam
penghambatan bakteri ini. Kondisi pH yang tinggi
akan meningkatkan daya Iyzozyme.

Kurva hubungan antara dosis irradiasi dan
waktu penyimpanan terhadap kandungan protein
total pada kuning telur disajikan pada Gambar 2 b.
Didasarkan data pada Gambar 2 b. diketahui bahwa
kandungan protein total pada kuning telur itik segar
sebesar 33,06% (db). Menurut ANONIM (10),

kandungan protein pada kuning telur itik sebesar
33,96% (db). Dosis irradiasi tidak berpengaruh
nyata terhadap kandungan protein total pada kuning
telur itik segar, sedangkan pada proses penyimpanan
berpengaruh nyata terhadap kandungan protein total

Pembesaran kuning telur akibat adanya difusi air ke
dalamnya akan menyebabkan ketegaran membran
vitellin melemah. Pada telur yang sudah rusak,
membran vitellin tersebut dapat pecah sehingga
kuning telur bercampur dengan putih telur.
Kerusakan membran vitellin ini juga dipengaruhi
oleh waktu. Oleh karena difusi air ke kuning telur
dipercepat oleh kenaikan suhu, maka membran
vitellin juga lebih cepat menjadi lemah pada suhu
yang tinggi.

Bila dibandingkan antara kandungan air
kuning telur itik yang tidak diirradiasi (0 kGy) dan
yang diirradiasi dengan dosis 0,7 kGy selama
penyimpanan 21 hari, kandungan air pada kuning
telur itik yang diirradiasi (49,52 % wb), sedangkan
yang tidak diirradiasi (50,07 % wb) atau untuk yang
diiradiasi, selama proses penyimpanan kandungan
air mengalami penurunan 0,55 % wb. Hal ini
menunjukkan bahwa irradiasi dapat
mempertahankan kesegaran telur sehingga difusi air
dari putih telur ke kuning telur akan berlangsung
lebih lambat.

B. Efek Radiasi Gamma dan Waktu

Penyimpanan Terhadap Kandungan
Protein Total di dalam Putih maupun
Kuning Telur ltik.

Kurva hubungan antara dosis irradiasi dan
waktu penyimpanan terhadap kandungan protein
total pada putih dan kuning telur itik disajikan pada
Gambar 2.

Berdasarkan data pada Gambar 2 a.
diketahui bahwa kandungan protein total putih telur
itik segar sebesar 85,48% (db), sedangkan menurut
ANONIM (10), kandungan protein total pada putih
telur itik sebesar 91,66% (db). Pada Gambar
tersebut juga menunjukkan bahwa irradiasi dengan
dosis 0,7 kGy tidak berpengaruh nyata terhadap
kandungan protein total pada putih telur itik segar
(hari ke 0) (P > 0,05). Hal ini berarti irradiasi tidak
merusak komponen protein putih telur. Berdasarkan
penelitian dengan menggunakan hewan percobaan,
menunjukkan bahwa irradiasi sampai 50 kGy tidak
merusak fungsi komponen karbohidrat, protein dan
lemak (13).

Pada Gambar 2 a. terlihat bahwa waktu
penyimpanan tidak berpengaruh nyata terhadap
kandungan protein total putih telur baik yang
diirradiasi maupun yang tidak diirradiasi. Hal ini
karena pada putih telur terdapat senyawa yang
dapat membunuh bakteri yang disebut dengan
lysozyme dan alkalinitas putih telur juga tinggi yang
tidak menguntungkan pertumbuhan bakteri,
sehingga selama penyimpanan tidak terjadi.
dekomposisi protein putih telur. Putih telur
memiliki sistem pertahanan terhadap serangan
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(a)

dekomposisi protein putih telur. Dengan demikian
kandungan protein terlarutnya tidak berubah secara
nyata.

3.98Llit
3.78

3.58, 8f

:::: t ~2.98

15
m.E'$

10II-c!:a

.~i;h

"

CUO't: ';',j~ •• CD 5.~11. •.••
,

·i~ 0
o kGy

0.7 kGy

o 0 Hari

Dosis Irradiasi
• 21 hari

(kGy)

(b)
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DOHan

.21 hari

Bila dibandingkan antara kandungan protein
total pada kuning telur itik yang tidak diirradiasi (0
kGy) dengan yang diiradiasi dengan dosis 0,7 kGy

selama penyimpanan 21 hari, kandungan protein
total untuk yang diirradiasi sebesar 33,06 % db,
sedangkan yang tidak diiradiasi sebesar 32,97 % db
atau untuk yang diirradiasi, selama proses

penyimpanan kandungan protein total pada kuning
telur mengalami kenaikan sebesar 0,09 % db. Hal
ini berarti irradiasi dapat memperpanjang masa

simpan telur itik selama penyimpanan. Menurut
IRA W ATI. Z, dkk (15), daging segar yang diirradiasi
5 kGy dan disimpan selama 24 hari tidak
menyebabkan perubahan kandungan protein yang
nyata. Hal ini diduga pertumbuhan mikr9bia dapat
dihambat oleh proses irradiasi, sehingga
kemungkinan terjadinya proteolisis akibat aktivitas
mikrobia dapat dicegah.

pada kuning telur itik (P < 0,05). Semakin lama
disimpan, kandungan protein total pada kuning telur
itik semakin rendah. Hal ini karena selama

penyimpanan terjadi dekomposisi protein yang
disebabkan oleh aktivitas mikrobia. Menurut

BUDIKARTA dan DRASTINI (14), spesies
pseudomonas merupakan agen yang paling penting
yang menyebabkan kerusakan dipermukaan telur
itik.

C. Efek Radiasi Gamma dan Waktu Penyim
panan Terhadap Kandungan Protein
Terlarut di dalam Putih maupun Kuning
Telur Wk.

Gambar 3. Kurva hubungan antara dosis irradiasi

dan waktu penyimpanan terhadap
kandungan protein terlarut pad a a).
putih maupun b). kuning telur itik

Kurva hubungan antara dosis irradiasi dan
waktu penyimpanan terhadap kandungan protein
terlarut pada putih dan kuning telur itik disajikan
pada Gambar 3.

Berdasarkan Gambar 3 a. menunjukkan

bahwa irradiasi tidak berpengaruh nyata terhadap
kandungan protein terlaut pada putih telur itik segar.
Hal ini berarti irradiasi dapat mempertahankan
kesegaran telur sehingga tidak terjadi dekomposisi
protein menjadi senyawa-senyawa yang lebih
sederhana dan larut dalam air, sehingga tidak
mempengaruhi perubahan kelarutan proteinnya.
Disamping itu, waktu penyimpanan tidak
berpengaruh terhadap perubahan kandungan protein
terlarut pada putih telur itik (P > 0,05). Hal ini
berarti selama penyimpanan tidak terjadi
dekomposisi dan hidrolisis pada protein putih telur.
Hal ini diduga pada putih telur terdapat senyawa
yang dapat membunuh bakteri yang disebut dengan
lysozyme, selain itu alkalinitas putih telur juga tinggi
yang tidak menguntungkan pertumbuhan bakteri,
sehingga selama penyimpanan tidak terjadi

Kurva hubungan antara dosis irradiasi dan
waktu penyimpanan terhadap kandungan protein
terlaut pada kuning telur itik disajikan pad a Gambar

3 b. Berdasarkan gambar tersebut menunjukkan
bahwa waktu penyimpanan berpengaruh nyata

terhadap kandungan protein terlarut pad a kuning
telur itik segar, baik yang diirradiasi dan yang tidak
diirradiasi. Hal ini karena selama penyimpanan
terjadi dekomposisi dan hidrolisis protein kuning
telur sehingga kandungan protein terlarutnya
meningkat. Perubahan kandungan protein terlarut
disebabkan oleh aktivitas bakteri proteolitik yang
mampu menguraikan protein menjadi senyawa
senyawa sederhana seperti amoniak dan larut dalam

air. Hidrolisis protein semakin besar menghasilkan
rantai peptida yang semakin pendek (berat molekul
berkurang) dan kelarutannya meningkat.

Menurut NARUKI dan KANONI (II), hasil

dekomposisi protein akan memungkinkan
tumbuhnya bakteri Jain yang semula tidak dapat
hidup dalam telur. Hasil dari kerusakan bakteri
tersebut an tara lain protein mengalami hidrolisis
menjadi asam-asam amino dan asam-asam amino
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mengalami hidrolisis dan oksidasi menjadi asam,
basa, CO2 dan NH3' Oleh karena protein mengalami
hidrolisis maka kandungan protein terlarutnya
semakin meningkat.

Bila dibandingkan antara kandungan protein
terlarut pada kuning telur yang tidak diirradiasi (0
kGy) dan yang diirradiasi (0,7 kGy) selama
penyimpanan 21 hari, kandungan protein terlarut
pada kuning telur yang tidak diirradiasi sebesar 3,96
% db, sedangkan yang diirradiasi sebesar 3,65 % db
atau untuk yang diirradiasi, selama proses
penyimpanan kandungan protein terlarut pada
kuning telur mengalami penurunan sebesar 0,31 %
db .. Hal ini berarti dengan adanya irradiasi dapat
menghambat pertumbuhan mikrobia yang
mendekomposisi dan menghidrolisis protein,
sehingga kandungan protein terlarut pada kuning
telur yang diiradiasi akan lebih rendah.

D. Efek Radiasi Gamma dan Waktu Penyimpanan
Terhadap Kandungan Abu di dalam Putih
maupun Kuning Telur Itik.

Kurva hubungan antara dosis irradiasi dan
waktu penyimpanan terhadap kandungan abu pada
putih dan kuning telur itik disajikan pada Gambar 4

Abu merupakan zat anorganik sisa hasil
pembakaran suatu bahan organik. Kandungan abu
berhubungan dengan mineral suatu bahan.
Kandungan abu dan komposisinya tergantung pada
macam bahan dan cara pengabuannya.
Berdasarkan hasil analisis, kandungan abu putih
telur itik sebesar 6.0% (db). Menurut NARUKI dan
KANONI (II), kandungan abu putih telur itik sebesar
5,85% (db). Gambar 4 a. menunjukkan bahwa
irradiasi dan waktu penyimpanan tidak berpengaruh
nyata terhadap kandungan abu putih telur itik (P >
0,05).

Untuk garam-garam mineral tidak
dipengaruhi oleh perlakuan fisika dan kimia, namun
ada yang memang dapat dioksidasi menjadi valensi
yang lebih tinggi seperti besi tetapi belum jelas
pengaruhnya terhadap nilai gizinya. Oleh karena itu,
selama irradiasi tidak mempengaruhi ketersediaan
mineral dalam putih telur.

Kurva hubungan antara dosis irradiasi dan
waktu penyimpanan terhadap kandungan abu
kuning telur disajikan pada Gambar 4 b.
Berdasarkan hasil analisis, kandungan abu kuning
telur itik sebesar 2,81 (db). Menurut ANONIM (10),

kandungan abu kuning telur ayam sebesar 3,3%
(db).

Menurut NARUKI dan KANON! (II),

komponen mineral yang paling banyak adalah
fosfor yang berada da!am bent uk ikatan dengan

fosfolipid terutama lesithin dan lebih dari 60%
fosfor dalam kuning telur terdapat dalam lesithin.
Disamping itu, Gambar 4 b. menunjukkan bahwa
irradiasi dan waktu penyimpanan tidak berpengaruh
nyata terhadap kandungan abu kuning telur itik (P >
0,05).

Garam-garam mineral juga tidak dipengaruhi
oleh perlakuan fisika dan kimia, namun ada yang
memang dapat dioksidasi menjadi valensi yang
lebih tinggi seperti besi tetapi belum jelas
pengaruhnya terhadap nilai gizinya. Oleh karena itu
selama irradiasi tidak mempengaruhi ketersediaan
mineral dalam kuning telur.
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Gambar 4. Kurva hubungan antara dosis irradiasi
dan waktu penyimpanan terhadap
kandungan abu pada a). putih maupun
b). kuning telur itik
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E Efek Radiasi Gamma dan Waktu Penyim
panan Terhadap Kandungan Lemak di
dalam Putih maupun Kuning Telur Itik.

Kurva hubungan antara dosis irradiasi dan
waktu penyimpanan terhadap kandungan lemak di
dalam.putih dan kuning telur itik disajikan pada
Gambar 5 .

Data pada Gambar tersebut menunjukkan
bahwa kandungan lemak pada putih telur segar
sebesar 0,149 (db). Menurut SUHARDI (13),

kandungan lemak pada putih telur hanya sebesar
0,24% (db). Menurut NARUKI dan KANONI (11),

sebagian besar lemak dalam telur terletak pada
kuning telur, sedangkan pada putih telur dan kulit
telur jumlahnya sedikit. Irradiasi tidak
berpengaruh nyata terhadap kandungan lemak pada
telur itik segar (hari ke 0) (P < 0,05). Hal ini berarti
irradiasi tidak mempengaruhi kandungan lemak
pada putih telur.

Waktu penyimpanan tidak berpengaruh nyata
terhadap kandungan lemak pada putih telur (P >
0,05).

0.2
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(b)

Gambar 5. Kurva hubungan antara dosis irradia
si dan waktu penyimpanan terhadap
kandungan lemak pada a).putih
maupun b) kuning te/ur itik.

Ini berarti selama penyimpanan tidak terjadi
kerusakan lemak putih telur, dikarenakan pada putih
telur terdapat senyawa yang dapat membunuh
bakteri yang disebut dengan lysozyme, selain itu
alkalinitas putih telur juga tinggi yang tidak
menguntungkan pertumbuhan bakteri, sehingga
selama penyimpanan tidak terjadi lipolisis putih
telur oleh enzim lipase yang dihasilkan oleh
mikrobia.

Data pada Gambar 5 b. menunjukkan bahwa
kandungan lemak pada kuning telur segar sebesar
68,24% (db). Menurut ANONIM (10), kandungan
lemak pada kuning telur itik sebesar 67,92% (db).
Menurut NARUKI dan KANONI (11), bahwa
sebagian besar lemak dalam telur terletak pada
kuning telur, sedangkan pada putih telur jumlahnya
sedikit. Lemak dalam kuning telur mempunyai
struktur yang kompleks.

Irradiasi tidak berpengaruh nyata terhadap
kandungan lemak kuning telur itik segar. Hal ini
berarti irradiasi tidak merusak kandungan lemak
kuning telur. Selama penyimpanan tidak
berpengaruh nyata terhadap kandungan lemak
kuning telur (P < 0,05), karena selama penyimpanan
tidak terjadi dekomposisi lemak yang disebabkan
oleh aktivitas mikrobia.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan
dan analisis data yang telah diperoleh pada
penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa :

I. Irradiasi gamma tidak berpengaruh nyata
terhadap kandungan air, protein total, protein
terlarut, abu dan lemak baik pada putih maupun
kuning telur itik pada hari ke 0 (P > 0,05).

2. Irradiasi dengan dosis 0,7 kGy serta selama
penyimpanan 21 hari berpengaruh nyata ter
hadap kandungan air, protein total, protein
terlarut baik pada putih maupun kuning telur itik
(P < 0,05), tidak berpengaruh nyata terha-dap
kandungan abu (P > 0,05), dikarenakan proses
irradiasi tidak mempengaruhi keterse-diaan
mineral dalam kuning telur serta tidak
berpengaruh nyata terhadap kandungan lemak (P
> 0,05), dikarenakan pada putih telur ter-dapat
senyawa yang dapat ~mbunuh bakteri yang
disebut dengan lysozyme, selain itu alkalinitas
putih telur juga tinggi yang tidak
menguntungkan pertumbuhan bakteri, sehingga
selama penyimpanan tidak terjadi lipolisis putih
telur oleh enzim lipase yang dihasilkan oleh
mikroba.
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3. Irradiasi dengan dosis 0,7 kGy serta
penyimpanan selama 21 hari menyebabkan
kenaikan kadar air sebesar 1,02 % wb,
penurunan kadar protein total sebesar 0,99 % db
serta penurunan protein terlarut sebesar 0,14 %
db pada putih telur bila dibandingkan dengan
penyimpanan selama 0 hari, sedangkan untuk
kuning telur menyebabkan penurunan kadar air
sebesar 0,55 % wb, kenaikan kadar protein total
sebesar 0,09 % db serta penurunan protein
terlarut sebesar 0,31 % db. Hal ini menun
jukkan bahwa irradiasi dapat mempertahankan
kesegaran telur, memperpanjang masa simpan
selama penyimpanan dan dapat menghambat
pertumbuhan mikroba yang mendekomposisi
dan menghidrolisis protein.

UCAP AN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada
Laboratorium PHP Fakultas Teknologi Pertanian
Universitas Gadjah Mada dan Laboratorium PHP
Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Wangsa
Manggala Yogyakarta atas analisisnya serta semua
pihak yang telah membantu dalam kelancaran
penelitian ini.

PUS TAKA

1. ROMANOFF, A.L dan ROMANOFF, A.J, The
Avian Egg. John Wiley and Sons Inc. New
York. (1949).

2. HADJWIYONO, Hasi/-hasi/ Olahan Susu lkan
Dagingdan Telur. Liberty. Yogyakarta. (1983).

3. ASTAWAN M.W., ASTAWAN M., Teknologi

Pengolahan Pangan Hewani Tepat Guna.
Akademika Presindo. Jakarta (1988).

4. HACK WOOD dan THORNE, Introduction to
The Irradiation. Procesing of Food. New
York (1991).

5. HERMANA, Irradiasi Pangan. Penerbit ITB.
Bandung. (198 I).

6. PURWANINGTY AS, Manfaat Irradiasi Sinar
Gamma untuk Memperpanjang Umur Simpan
Telur Itik Segar. Skripsi Fakultas Teknologi

Pertanian Universitas Wangsa Manggala
Yogyakarta. (2004).

7. SUPRIY ADJ, Irradiasi Bahan Pangan. Institut
Pertanian Bogor Press. Bogor (1992 ).

8. WEBSITE, http://www:lnfo.Gov.hk/fehd/safe
food/Control ready to eat food.htm.

9. DESROSIER N. W, Teknologi Pengawetan
Pangan. Edisi ke-3. Penerbit Universitas
Indonesia. (1988).

10. ANONIM, Daftar Komposisi Bahan Makanan,
Bharata Karya Aksara, Jakarta (1972).

II. NARUKI , KANONI dan Hadiwiyoto, S,
Biokimia dan Teknologi Protein Hewani. PAU
Pangan dan Gizi. Yogyakarta.( 1992).

12. HARIMURTI, Pengolahan Telur, PAU Pangan
dan Gizi, Universitas Gadjah Mada.( 1992).

13. SUHARDJ, . Protein Telur. PAU Pangan dan
Gizi. Yogyakarta (1989).

14. BUDJKARTA dan DRASTINl, Mikrobiologi
Makanan Asal Hewan, PAU Pangan dan Gizi.
Yogyakarta.( 1988).

15. IRA WATI. Z, dkk., Pengaruh Iradiasi Gamma
pada Kualitas Daging Segar. Prosiding Seminar
Teknologi Pangan.( 1997).

16. FENNEMA, Food Chemistry. Revised and
Expanded. Marcel Dekker Inc. New York.
(1972).

TANYAJAWAB

Susanna T S

Apakah pengaruh secara umum dari radiasi
gamma terhadap kandungan nutrisi di dalam telur
itik?

Sutjipto

- Secara umum radiasi gamma dapat dapat
mempertahankan kesegaran tetur, memper
panjang'masa simpan selama penyimpanan dan
dapat menghambat pertumbuhan mikroba yang
mendekomposisi dan menghidrolisis protein.
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